OBS de Eendracht

Nieuwsbrief
november
Beste ouders, verzorgers,
Gisteren hebben we met elkaar een goed, gezond
schoolontbijt gegeten. Wat fijn om dat (nog) met
alle kinderen te kunnen doen, want de
coronacijfers blijven oplopen en de kans is groot
dat de maatregelen steeds verder worden
aangescherpt. We waren al voorzichtig en blijven
dat ook. Aan u willen we vragen om de school
niet meer te betreden en de kleuters weer bij de
deur af te geven. De andere kinderen kunnen
zelfstandig naar binnen komen. Wij zorgen ervoor
dat de handen weer vaker gewassen worden en
houden zelf 1,5 meter afstand van elkaar. Hiermee
hopen we Corona buiten onze school te houden.
Kunnen we op u medewerking rekenen?!
SCHOOLFRUIT

In de week van 15 november start de eerste
levering van EU-Schoolfruit. Alle kinderen van
obs de Eendracht krijgen vanaf deze datum tot en
met 22 april 2022 op woensdag, donderdag en
vrijdag gratis fruit. Het is de bedoeling dat alle
kinderen ook het fruit eten dat we aanbieden
Meestal kunnen ze kiezen uit drie soorten, dus zit
er altijd wel iets bij wat ze lusten en mogen. U
hoeft dus geen fruit mee te geven op woensdag,
donderdag en vrijdag.
NPO-PROGRAMMA
Afgelopen maandag heeft het team de eerste
workshop gehad over executieve functies. De
komende weken observeren en bevragen we de
kinderen over deze executieve functies:
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Wilt u er meer van weten?

Executieve functies - uitleg (wij-leren.nl) is een
webpagina waarop het uitgelegd wordt.
VOORTGANGSGESPREKKEN

Op maandag 15 en dinsdag 16 november worden
de voortgangsgesprekken gevoerd. Alle ouders
worden met hun kind(eren) uitgenodigd om te
bespreken hoe de ontwikkeling van de leerling
verloopt. Krijgt u geen uitnodiging op papier?
Maak dan gerust een afspraak via de mail of
telefoon. Hoewel de gesprekken facultatief zijn,
bent u meer dan welkom.
THEMA ‘ENERGIE’

Overal ter wereld is men bezig met ‘Energie’. Ook
wij leren hier veel over op obs de Eendracht. Zo
hebben we al geleerd dat het belangrijk is om
goed te eten voordat je naar school gaat, want
eten wordt omgezet in energie en energie heb je
nodig om te kunnen leren. We hebben het ook
over andere vormen van energie en hoe zich dat
ontwikkeld heeft in de loop van de geschiedenis.
We hebben al geleerd en getekend over zonneenergie. Het zijn prachtige werkstukken
geworden. Energie, het is een interessant
onderwerp.

Telefoon 0164-235225 www.stichtingsom.nl

BUSGELD ZWEMLESSEN
De vrijwillige bijdrage
voor de buskosten om te
gaan zwemmen bedraagt
€3,25 per keer.
Wij willen graag dat alle
leerlingen van obs de
Eendracht hun zwemdiploma halen. Deze bijdrage
is nodig om de zwemlessen doorgang te kunnen
laten vinden, zo lang het nog kan.
U kunt het geld contant meegeven of overmaken
op NL60RABO0334882648 t.n.v. SOM onder
vermelding van de naam van uw kind(eren).

TOT DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF!

Vriendelijke groeten,
Team obs de Eendracht

HULPOUDERS GEZOCHT

Alle ouders hebben begin dit schooljaar van de
ouderraad een in te vullen hulpouderlijst
ontvangen. We hebben deze nog niet van alle
ouders terug. Naast het feit dat het leuk en zinvol
is om eens een kijkje achter de schermen te krijgen
op onze school, kunnen we uw hulp heel goed
gebruiken. Vult u de hulpouderlijst dus alstublieft
nog in en lever deze in bij de leerkracht van uw
kind. Heeft u de hulpouderlijst niet gehad of bent
u deze kwijt. Vraag er gerust 1 aan de leerkracht.
AGENDA

De komende periode staan de volgende
activiteiten gepland:
Datum
activiteit
11 nov: klassenbrief mee
15 nov: facultatieve voortgangsgesprekken
16 nov: facultatieve voortgangsgesprekken
17 nov: start schoolfruitweken
2 dec: Nieuwsbrief mee
3 dec: Sint komt op school
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